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 اإلسالميالربيع 
 األولىالحلقة 

 (حفظه اهلل) أيمن الظواهريللشيخ 

 

 1436اآلخرة جمادى 

  

 بسِم اِ، واغبمُد ِ، والصبلُة والسبلـُ على رسوِؿ اِ، وآلِو وصحِبِو ومن واالهُ 
---------------- 

 أيها اإلخوُة اؼبسلموَف يف كِل مكاٍف السبلـُ عليكم ورضبُة اِ وبركاتُوُ 
 وبعدُ 

 اغبملةِ  اشتدادِ  ، فربغمِ اِ  بإذفِ  القادـِ  اإلسبلميِ  ىا معكم عن الربيعِ أف أبدأَ أوُد  فهذه سلسلةٌ 
على  والعمالةِ  الردةِ  أنظمةِ  انقضاضِ  ، وبرغمِ اإلسبلـِ  حىت مغربِ  على اؼبسلمني من وزيرستافَ  الصليبيةِ 
 غيِ ل التحاكمِ  عربَ  اإلسبلـِ  شريعةِ  اليت سعت لتحكيمِ  اعبماعاتِ  فشلِ  ، وبرغمِ العربيةِ  الشعوبِ  ثوراتِ 

 قد أوشك على البزوغِ  اإلسبلميَ  ذلك فإين أرى أف الربيعَ  كلِ   ، برغمِ والقوميةِ  العلمانيةِ  شرائعِ من  الشريعةِ 
 .اِ  بعوفِ 

*** 
 :أمورٍ  لعدةِ  أف أتطرؽَ أوُد  يف ىذه السلسلةِ  الشروعِ  ولكين قبلَ 

ِة األم طاقاتِ  اليت ستفجرُ  ، وىي اعبرديةُ األقصى اؼبسجدِ  تهويدِ ل إسرائيلُ  ؿباوالتُ : ىو األول
 مع اػبونةِ  ، والتوافقِ الدولِ  مع اجملتمعِ  ، والتفاىمِ اؼبفاوضاتِ  طرؽِ  أف كلَ  ، واليت تثبتُ اِ  بإذفِ  اؼبسلمةِ 
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 ،والشريعةِ  مع العقيدةِ  اليت حذر منها اجملاىدوف، ألهنا تتعارضُ  ، وىي الطرؽُ العلمانيني قد باءت بالفشلِ 
 وبالتال فهي تؤدي ػبسارة الديِن والدنيا.

 واؼبهاتراتِ  اػببلفاتِ  فوؽَ  نا، ونرتفعَ جهودَ  نا صبيًعا ألف نوحدَ أف تدفعَ  جيبُ  وىذه اعبرديةُ 
 فوؽ ىذه التوجهاتِ  أف نرتفعَ  ، جيبُ الدليلِ  ، بل وأحيانًا بعكسِ دليلٍ  بغيِ  ىا البعضُ اليت يثيُ  توجهاتِ وال

مع  اليوـَ  ىو يتحالفُ ، و الصهيوينِ  الصليبِ  العدوِ  صًفا واحًدا يف مواجهةِ  ، ونتوحدَ واالختبلفاتِ 
 و الفتَ أف قبنبَ  ، الذي جيبُ اؼببارؾِ  يف الشاـِ  اعبهادِ  أمهيةُ  الصفويني والنصييني والعلمانيني، ومن ىنا تربزُ 

 .إف شاء اُ  اؼبقدسِ  لبيتِ  الفتحِ  ىو مقدمةُ  يف الشاـِ  ، فإف النصرَ والسياسيةِ  الداخليةِ  والصراعاتِ 
 .ضد إسرائيلَ  األمةِ  وجهادِ  لفلسطنيَ  -إف شاء اُ - من ىذه السلسلةِ  حلقةً  وسأفردُ 

 .رضبو اُ  أيب الزبيِ  ـبتارٍ  يف الشيخِ  التعزيةُ ىو:  الثاني واألمرُ  
 اعبنويبِ  الشرقيِ  اإلسبلـِ  ا ويف ثغرِ ومغاربِ  األرضِ  وؾباىديها يف مشارؽِ  اإلسبلميةَ  األمةَ  فأىنئُ 

، اؽبجرتني خاصةً  إفريقيا وأرضِ  يف شرؽِ  اإلسبلـِ  من ؾباىدي وليوثِ  األوفياءَ  األحبابَ نا ، وإخوانَ عامةً 
 األميِ  الشيخِ  فضيلةِ  -وكما كبسبُ - الصادؽِ  الويفِ  اغببيبِ  األخِ  اؼبهاجرِ  اؼبرابطِ  العاملِ  العالِ  برحيلِ 
 األعلى مع النبيني والصديقني والشهداءِ  ، وأسكنو الفردوسَ واسعةً  رضبةً  رضبو اُ  أيب الزبيِ  / ـبتارٍ القائدِ 

مبدلني وال  غيَ  ،األعلى يف الفردوسِ  أف جيمعين بو على خيٍ  أسأُؿ اَ والصاغبني، وحسن أولئك رفيًقا. و 
 مغيين وال خزايا وال نادمني.

 تَنادوا َفقالوا أَرَدِت اػبَيُل فارِساً       فَػُقلُت أََعبُد الَلِو َذِلُكُم الَردي
 ِإف َيُك َعبُد الَلِو َخّلى َمكانَُو       َفما كاَف َوقّافاً َوال طاِئَش الَيدِ فَ 

 َكميُش اإِلزاِر خارٌِج ِنصُف ساِقِو       َصبوٌر َعلى الَعزاِء َطبّلُع َأقُبدِ 
صيباِت حاِفٌظ       ِمَن الَيوـِ أَعقاَب اأَلحاديِث يف َغدِ 

ُ
 قَليٌل َتَشّكيِو اؼب

دِ ػالَبطِن َوالزاُد حاِضٌر       َعتيٌد َويَغدو يف الَقميِص الَتراُه طَبيَص   ُمَقدَّ
 َوِإف َمسَُّو اإِلقواُء َواعَبهُد زاَدُه       ظَباحاً َوِإتبلفاً ِلما كاَف يف الَيدِ 
 َفبل يُبِعَدنَك الَلُو َحيّاً َوَميِّتاً       َوَمن يَعُلُو رُكٌن ِمَن اأَلرِض يَبُعدِ 

، وقد الويفِ  الصادؽِ  ونعمَ  اؼبعنيِ  ونعمَ  الرفيقِ  ونعمَ  األخِ  يا أبا الزبي فقد عهدناؾ نعمَ  فرضبك اُ 
 جاء فيها: لعاـِ ألٍف وأربِعمائٍة وأربعٍة وثبلثني يف رمضافَ  رسالةً  -رضبو اُ -أرسل ل 
ىذه  فمثلُ  ،ىم إل اغبقِ ويردَ  اإلخوةَ  أف يسامحَ  اَ  ؿُ أنس يف الدولةِ  اإلخوةِ  تصرؼِ  قضيةُ "
 اػببلفةِ  لعودةِ  السعيَ  هنارَ  عي ليلَ وكبن ندَّ  وخاصةً  ،ممن أمثاؽبِ  هم ل تكن متوقعةً ؼبخالفتِ  التربيراتِ 
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 ،عنهم وتعفوَ  ،ؽبم ا، وأرجو شيخي أف تصربَ ومغاربِ  األرضِ  اؼبسلمني يف مشارؽِ  اليت تضمُ  ،سبلميةِ اإل
 ".والتدارؾَ  اإلصبلحَ  ورباوؿَ  ،انا صبيعً قصورَ  وتستوعبَ 

 كتبتُ   لعاـِ ألٍف وأربِعمائٍة وطبسٍة وثبلثني،يف صبادى األوىل  رسالةً  -رضبو اُ –وقد أرسلت لو 
 فيها:

 فيو، واالستهانةِ  العمياءِ  الفتنةِ  ، واندالعِ كم على ما جيري يف الشاـِ مدى حزنِ  "أنا أعلمُ 
 التكفيِ  يف ذلك، واستباحةِ  ، والتدليسِ للقاعدةِ  الدولةِ  كبيعةِ   اؼبؤكدةِ  األمورِ  ، وإنكارِ الشرعيةِ  باغبرماتِ 
، ِ  الفقيِ  العبدِ  تكفيِ  حوؿَ  شريطًا عن مناظرةٍ  من الشبكةِ  القادمةِ  يف اؼبوادِ  ، حىت أين وجدتُ للمخالفِ 

 .اؼبستوى الذي اكبدر لو اؼبتورطوف يف الفتنةِ  ، فهي تبنيُ ىذا الشريطِ  وأيًا كانت صحةُ 
 كلِ   وتفجيِ  عن تكفيِ  فلن يتورعَ  -رضبو اُ - السوريِ  أبا خالدٍ  فجرْ ويُ  الفقيَ  العبدَ  كفرْ ومن يُ 

 و.مشاريعَ  ه أو يعارضُ من ينتقدُ 
أف  ، ومن ل يستطعْ الفتنةِ  بأال يشاركوا يف إشعاؿِ  اإلخوةِ  وا مع صبيعِ فاؼبرجو منكم أف تتواصَ 

 ، وقد أرسلتُ عذابٌ  والفرقةَ  رضبةٌ  ىم أف الوحدةَ وغيَ  واعببهةِ  الدولةِ  بلغوا إخوةَ ، وأف تُ يقل خيًا فليصمتْ 
عن  بالتوقفِ  اعببهةَ  على اجملاىدين، كما أمرتُ  عدوافٍ  يف أيِ  بأال يشارؾَ  اعبوالينِ  الفاتحِ  للشيخِ  من قبلُ 
على  رِ الصدو  على وشكِ  يف كلمةٍ  الدولةَ  كما ناشدتُ ،  على اؼبسلمني واجملاىدين يف أي عدوافٍ  اؼبشاركةِ 
من  اؼبتدفقِ  ىذا الشبلؿِ  ، حىت وإف اعتربوا ذلك ظلًما لوقفِ الواحدِ  للصفِ  ، والرجوعِ للعراؽِ  العودةِ 
 ".الدماءِ 

مقببًل  ، وعزاؤنا أنك قد لقيت الشهادةَ العوضِ  ؾ خيَ يا أبا الزبي وعوضنا يف فقدِ  فرضبك اُ 
كم درجتَ  كم، ويرفعَ ذنوبَ  ك وأخويك، ويغفرَ شهادتَ  أف يتقبلَ  أسأُؿ اَ الصليبيني، ف يف مواجهةِ  مدبرٍ  غيَ 

 الراضبني. نا، وىو بنا أرحمُ إال ما يرضي ربَ  يف العليني، وال نقوؿُ 
 فما المػرٍئ هنػٌي على الدىػػػِر أو أمػػرُ    ىو الدىُر واألقػػػداُر جيػػػري با الػػدىرُ 
 ُمصاُبَك ىذا قػْد يكػػػوُف لػُو عػػػذرُ  تصػػرْب، ولػػػو أفَّ الػػػذي عػػاَؿ صربَُه   

 ُؼ السما    وتنتحػػُب األرضػػوَف والػػػرُب والبحػرُ مصػػػاٌب دبػػْن ِمػْن فقػِدِىم تذرِ 
 كػػػأفَّ ؽبػا ثػأراً، ولػػيَس ؽبػػا ثأرُ      فسبحػػػاَف مْن أغػػػري اؼبنػػػايا بػأىِلوِ 

 ، لػػػُو النهػػػُي واألمػػرُ لُو اغبكمُة العليا   ليختػػػاَر مْن خيتػػػاُر منهم ويصطفػػػي
 قػربُ  جبػػهٍة   بػػػا منُهػػػم ذكػػٌر، ويف ثغػػرِىا أولئػػػَك إخػػػواين على كػػػلِ 

 الوعرُ  غػػريبػػػٌة   يباعػػػػُد منهػػا السهػػُل واعببػػلُ  قػػبورُىم بػػنَي الثغػػػورِ 
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 والذكرُ  غريبٍة   ويف اؼبػػئِل األعػػػلي لػػػُو الشػأفُ  وكػػػم ِمػػػْن غػػريٍب يف بػػبلدٍ 
 كثػرُ  -موالو علِ -علػػػيُهُم   ويف أرِضػػػهْم باكػػوَف  تِقػػػُل ىنػػاَؾ الباكيػػػاتُ 

ػػُر آفػػػاَؽ الثغػػورِ  ُهػػم مراِبُعهػػا تُػَعمِّ  َقفػػػرُ  قبورُُىػػػػػْم   وأوطػانُػُهػػػػْم ِمنػْ
 نػػزرُ  وال َحيَػػػاً مستمػػػراً، ال بطػػيءٌ حبِر جػوِدِه    العػػرِش منْ سقاُىػػػػْم إلػػػُو 

 والقػػػطرُ  دبثِلِهم؟   دبثلِػػػُهُم ُيْستػػػنزُؿ النػػصرُ  أولئػػػَك إخػػػواين فمػػػػْن ل
 

 اعبنويبِ  اإلسبلـِ  ىم عن ثغرِ ىم وكبورِ إفريقيا اؼبدافعني بصدورِ  يف شرؽِ  اإلسبلـِ  أما إخواين ليوثُ 
، الذي النصرِ  ، فإف ىذا ىو شبنُ توا على الطريقِ بُ ف، اثػْ و الصادق األوفياءُ  ؽبم أيها األحبابُ  ، فأقوؿُ الشرقيِ 

َة َوَميَّا ًَأّتُِكً ىََّثُه ﴿نا سبحانو وتعاىل: أخربنا عنو ربُ  ََّ ًّ أٌَ َتّدُخُنىاّ اّمَج أَّو َحِطبُّت

َُ َخَنّىاّ ِىُ َقبِّنُكً ىَّطَّ  ِذً ًُ اّمبَأَّضاء َوامضَّرَّاء َوُسّمشُِمىاّ َحتَّى ًَُقىَل امَّ ّتُه

ٍَّصَر امِنِه َقِزًب    ٌَّ ٍَّصُر امِنِه أَلا إِ ىاّ َىَعُه َىَتى  َُ َُ آَى ِذً  ﴾.امزَُّضىُل َوامَّ
 و غبملِ أف يوفقَ  أسأُؿ اَ أميًا ؽبم، و  عمرَ  أضبدَ  أيب عبيدةَ  الشيخِ  الكريِ  ىم لؤلخِ اختيارَ  وأقرُ 

ببل  والسيدةَ  ىي اغباكمةَ  الشريعةُ  لكي تكوفَ  ما يستطيعُ  كلَ   منو أف يبذؿَ  ، وأطلبُ واعبهادِ  الدعوةِ  أمانةِ 
إفريقيا  اؼبسلمني يف شرؽِ  وكرامةِ  وشرؼِ  حرماتِ  عن بالدفاعِ  عليو وأؤكدُ  وأشددُ إفريقيا،  يف شرؽِ  منازعٍ 
 الليلَ  ؾ، ولتصلَ هم يف جوارِ هم وسبلمتِ هم وأمنِ وكرامتِ م اؼبسلمني وعزتِ  يف حرماتِ  اَ  ها، فاَ ووسطِ 
ك معينُ  عنهم، واُ  هم والدفاعِ هم وحفظِ يف صيانتِ  واألنفسَ  األرواحَ  ، وتبذؿَ والنفيسَ  الغالَ  وتبذؿَ  بالنهارِ 

 و سبحانو.و بفضلِ ه وقوتِ و ومددِ ؾ بعونِ ومقويك وناصرُ 
 القويِ  و على اعبميعِ على سلطانِ  و، ويؤكدَ ومكانتِ  الشرعيِ  القضاءِ  من ىيبةِ  أف يرسخَ و بوأطالبُ 
 م، وإكماؿِ حاجاتِ  و اجملاىدين، ويسعى يف استكماؿِ بإخوانِ  قَ ، وأف يرفُ قبل اؼبأمورِ  واألميِ  قبل الضعيفِ 

 الشهداءِ  أراملِ  عليو برعايةِ  يف الطلبِ  ىم، وأوصيو وأشددُ ؽبم وألسرِ  الكريِ  العيشِ  هم، وتوفيِ مؤنتِ 
 األوىل والشغلَ  و اؼبقاـَ و واىتمامِ و وعطفِ و ورعايتِ هم، وأف جيدوا من كرمِ ئِ األسارى وأبنا هم، وأىلِ وأيتامِ 
، فبل يبخلن عليها اآلسادِ  وؿباضنُ  اعبهادِ  ، فهي حصوفُ وصيةٍ  خيَ  والتعليمِ  العلمِ  ، وأوصيو دبعاىدِ اؼبقدـَ 
هم هم ويعينَ فاقتَ  هم ويسدَ حاجتَ  عليهم ويوفرَ  أف ييسرَ  والدعاةِ  نا العلماءِ ، وأوصيو بسادتِ وال سببٍ  دبددٍ 

 و، وليستعنْ هنًجا وظبًتا وأصبًل يف عملِ  ، وأوصيو بالشورى أف تكوفَ والبيافِ  الدعوةِ  لشرؼِ  على التفرغِ 
 اؼبسلمةِ  و، وأخيًا أوصيو باألمةِ على إمارتِ  و ولؤلميِ للوال على واليتِ  معنيٍ  فإهنم خيُ  والعفوِ  والصربِ  باغبلمِ 

 ه ثقيلٌ أف عبأَ  هم، وأنا أعلمُ حاجتَ  هم ويلبَ ؿبتاجَ  هم ويعنيَ ضعيفَ  أف يرحمَ  ؛وصيةٍ  خيَ  يف الصوماؿِ 
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و مع لنفسِ  ذلك فليجعلْ  ، مث قبل كلِ واغبكمةِ  والوفاءِ  واػبلقِ  الصدؽِ  بأىلِ  ، ولكن فليستعنْ و كبيٌ وضبلَ 
سبحانو:  اغبقِ  بقوؿِ  و، وليستبشرْ يف إجابتِ  ه ويرغبُ مددِ  من و ويستمدُ فاقتَ  يظهرُ و شكواه و يبثُ  و ساعةً ربِ 
﴿ ٌَ ًَ اّمُيِجٌُبى ىح  َفَنَِّع ٍُ ا  ٍَ اَدا ٍَ  ﴾.َوَمَقّد 

ما كبن  اعبهادِ  قاعدةِ  عةِ ايف صب واؼبسؤولني األفاضلِ  األمراءِ  وصبيعَ  و الكريَ لو أين وشخصَ  وأؤكدُ 
و نبيِ  وسنةِ  اِ  و ما قادنا بكتابِ ، نطيعُ حفظو اُ  ؾباىدٍ  عمرَ  اؼببل ؿبمدِ اؼبؤمنني  نا أميِ ألميِ  إال جنودٌ 
ك ، وا يعينين ويعينُ لو بيعةً  لو عهًدا، وال ننكثُ  عليو وسلم، ال نعصي لو أمرًا، وال ننقضُ  صلى اُ 

 و.اؼبسلمني على طاعتِ  وسائرَ 
  :فهو يف ىذه السلسلةِ  البدءِ  لو قبلَ  التطرؽَ أوُد  الذي الثالث: األمر  أما  

أميِىم الشيِخ ؿبمد الزىاوي  استشهادِ صباعِة أنصاِر الشريعِة بليبيا يف إخواننا اجملاىدين يف  تعزيةُ 
و هم لطاعتِ أف يوفقَ و عما أصابم،  عوضٍ  هم خيَ سبحانو أف يعوضَ  أسأُؿ اَ ف رضبو اُ رضبًة واسعًة،

 الذين كفروا ىي السفلى، وحىت تسودَ  ىي العليا وكلمةُ  اِ  كلمةُ   حىت تكوفَ  ،ىميف جهادِ  واالستمرارِ 
 .ال مقودةً  قائدةً  ال مأمورةً  آمرةً  ال ؿبكومةً  حاكمةً  ةِ اؼبباركَ  ربوَع ليبيا الشريعةُ 

 هو:ف السلسلةِ ىذه يف  البدءِ  لو قبلَ  التطرؽَ أوُد  الذي الرابع واألمر  
 جبزيرةِ  القاعدةِ  تنظيمِ  وأميِ  اعبهادِ  قاعدةِ  صباعةِ  أميِ  الوحيشي نائبِ  األخوين أيب ناصرٍ  شكرُ 

ما على بياهنِ  اإلسبلميِ  اؼبغربِ  بببلدِ  اعبهادِ  قاعدةِ  تنظيمِ  أميِ  الودودِ  عبدِ  أيب مصعبٍ  واألخِ  العربِ 
 اؼببارؾِ  اهمعلى سعيِ  اعبزاءِ  خيَ  اُ  ا، فجزامهوالشاـِ  العراؽِ  يف ساحةِ  القتاؿِ  اؼِ إليق الدعوةِ  بشأفِ 

 .العلماينِ  الصفويِ  ىم الصليبِ ىم صًفا واحًدا ضد عدوِ اؼبسلمني وتوحيدِ  دماءِ  غبقنِ  -اِ  بإذفِ - اؼبقبوؿِ 
 دعوةِ بومن معو  البغداديُ  اأف كافأمه للوحدةِ  امعلى دعوتِ  اكاف جزاؤمه  ولكن لؤلسفِ 

 لقفزِ ىم لودعوَ  ،من قبلىو ومن معو نكثها كما ،  البيعةِ  ونكثِ  الصفِ  لشقِ  واليمنِ  اجملاىدين يف اعبزائرِ 
 .باعُ شًتى ويُ يُ  أو عرضٌ  لعُ زبُ  ، وكأهنا ثيابٌ لبيعةٍ  من بيعةٍ 

ـِ  فتنةِ  ومن معو نقلَ  البغداديُ  ، وأراديف الشاـِ  الفتنةِ  إطفاءَ  الكرديافِ  لقد أراد الشيخافِ   لكلِ  الشا
 .مكافٍ 

 فضيلةِ  الكريِ  األخِ  كلمةِ على   العربِ  يف جزيرةِ  اعبهادِ  قاعدةِ  إخواين يف تنظيمِ  وكذلك أشكرُ 
 أيب بكرٍ  الشيخِ  ما ورد يف كلمةِ  بشأفِ  بيافٌ " بعنوافِ  -رضبو اُ - بن غازي النظاريِ  حارثٍ  الشيخِ 

 ".)ولو كره الكافروف( بعنوافِ  البغداديِ 
-اَ سبحانو أف يتغمَد برضبِتو ورضوانِو فضيلَة الشيِخ العاِل العامِل اجملاىِد  سأؿوىنا أتوقُف أل

ستشهدوف يف حارِث النظارِي، الذي ضرب مثبًل للعلماِء وطلبِة العلِم العاملني، الذين يُ  -كما كبسُبو
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عن اعبهاِد العييِن اؼبيداِف فيمزجوف مداَد العلماِء بدماِء الشهداِء، ويقيموف اغبجَة على كِل من زبلف 
، فأسأُؿ اَ أف يعوضنا وأمَة اؼبسلمني عنو  لدفِع الصائِل الصليِب الرافضِي العلمايِن على دياِر اإلسبلـِ

 خَي العوِض، وأف يرزَؽ أىَلو وإخوانَو الصرَب والسلواَف، وأف جيمعنا بو غَي مبدلني وال مغيين.
ُي ومن معو إلثارِتا يف صفوِؼ اجملاىدين لينكثوا وأعوُد غبديِث الفتنِة اليت يسعى البغداد

 بيعاِتم، كما فعل ىو وإخوانُو، فأقوُؿ:
 اغباليةِ  الصليبيةِ  اغبملةِ  قبيل بدءِ  ضمن ىذه السلسلةِ  عدًدا من اغبلقاتِ  قد أعددتُ  كنتُ أين  
 واؼبستنداتِ  والواقعيةِ  والتارخييةِ  الشرعيةِ  باألدلةِ  بالتفصيلِ  تعرضتُ  ، ويف ىذه اغبلقاتِ والشاـِ  على العراؽِ 

 البغداديِ  أيب بكرِ  ، واليت وصلت إلعبلفِ والعراؽِ  اليت وقعت يف الشاـِ  لؤلحداثِ  واؼبراسبلتِ  والوثائقِ 
 فوجئَ  خليفةٍ  ؼببايعةِ  ا، وتسارعَ بيعاتِ  بأف تنقضَ  اجملاىدةِ  اعبماعاتِ  لكلِ  و الرظبيِ ناطقِ  ، مث مطالبةِ خليفةً 
 ه.على تصويرِ  منها، وأوشكتُ  كبيٍ   من جزءٍ  و. وقد انتهيتُ بتنصيبِ  اعبميعُ 

 الوحدةِ  على حديثِ  ، وأركزَ ىذه التفاصيلَ  أف أترؾَ  قررتُ  الصليبيةُ  ولكن ؼبا وقعت ىذه اغبملةُ 
أيب  جاءت كلمةُ  ، ولكن لؤلسفِ ضد ىذه اغبملةِ  اجملاىدِ  الصفِ  على صبعِ  والتأكيدِ  اػببلؼِ  وإطفاءِ 

و عليها من و وإخوانُ اليت أصر ى ،اؼبعاين السابقةِ  نفسَ  لتؤكدَ  : )ولو كره الكافروف(بعنوافِ  البغداديِ  بكرٍ 
 .قبلُ 

ـِ  ما حيدثُ  يف تناوؿِ  -رغم ىذا- وإين أرى أف أستمرَ   توحيدِ  من زاويةِ  والعراؽِ  يف الشا
 .اغباليةِ  الصليبيةِ  ضد اغبملةِ  اجملاىدةِ  الصفوؼِ 

، اليت اػبطيةِ  يف التفاصيلِ  ذلك، وال يضطروين للخوضِ  التقوى والعقلِ  أىلُ  وأرجو أف يقدرَ 
 م.إخواهنِ  م اليت خالفوا فيها سائرَ ذوا اجتهاداتِ هم وينبِ أف يوحدوا صفوفَ  إليها ؼباًما، لعل اإلخوةَ  تطرقتُ 

ا إال ما أال يقولو  على بأف حيرصوا اعبهادِ  قاعدةِ  صباعةِ  إلخواين يف أفرعِ  قد أرسلتُ  وقد كنتُ 
 ، كما فوضتُ ىذه الفتنةِ  ما يستطيعوف إليقاؼِ  وا بكلِ ، وأف يسعَ بني اجملاىدين يف الشاـِ  القتاؿَ  وقفُ يُ 

 كل ما يستطيعُ   الوحيشي بأف يبذؿَ  ناصرٍ  أيب بصيٍ  الشيخِ  فضيلةَ  اعبماعةِ  أميِ  ونائبَ  أخي الكريَ 
 .بني اجملاىدين يف الشاـِ  الدائرِ  القتاؿِ  إليقاؼِ 

حرًصا  ما ديكنُ  بأقلِ  و، وآثرنا أف نردَ وإخوانِ  البغداديِ  أيب بكرٍ  ربملنا كثيًا من األذى من وقد
 بني اجملاىدين. يف اإلصبلحِ  اػبيِ  ألىلِ  اجملاؿَ  ، ونفسحَ الفتنةِ  نيافَ  منا على أف نطفئَ 

م ذوا بيعاتِ اجملاىدين أف ينبِ  و ل يًتكوا لنا خيارًا، فقد طالبوا صبيعَ وإخوانَ  البغداديِ  أبا بكرٍ  ولكنَّ 
 .، ويبايعوىم على ما ادعوه من خبلفةٍ اؼبوثقةَ 
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 اعتناءٍ  ، وبغيٍ مشورةٍ  للمسلمني بغيِ  أمرٍ  هم أولياءَ نصبوا أنفسَ أف يُ  اإلخوةِ  بؤالءِ  بل بلغ األمرُ 
 .الصفوؼِ  وشقُ  البيعاتِ  هم صبعُ مهِ  هم، وكلُ دبآسيهم ومصائبِ 

فيها ضدىم  الفَ ربَ  قاسيةٍ  صليبيةٍ  يتعرضوف غبملةٍ  نا يف الصوماؿِ الذي كاف إخوانُ  ففي الوقتِ 
 أيب الزبيِ  ـبتارٍ  اجملاىدِ  القائدِ  الشيخِ  الذي ابتلوا فيو باستشهادِ  اليوف والدوليوف، ويف الوقتِ  األعداءُ 

عن  باالنشقاؽِ  الشبابِ  حركةِ  وا جنودَ أف يطالب ىؤالء اإلخوةِ  ىمِ  ، كاف كلُ واسعةً  رضبةً  ورفيقيو رضبهم اُ 
 اؼبسلمني.مشورة ِ  دوفَ  من نصبوه خليفةً  م، ومبايعةِ إمارتِ 

الصليبيني الفرنسيني  غبمبلتِ  اإلسبلـِ  نا يف مغربِ فيو إخوانُ  الذي كاف يتعرضُ  ويف الوقتِ 
أف يطالبوا  ىؤالء اإلخوةِ  ىمِ  هم، كاف كلُ اربتِ  وف القواعدَ ئنشويُ  ،الذين حيشدوف ضدىم ،واألمريكافِ 

 اؼبسلمني. دوف مشورةِ  من نصبوه خليفةً  م، ومبايعةِ عن إمارتِ  باالنشقاؽِ  اإلسبلميِ  ؾباىدي اؼبغربِ 
 علمانيةٍ  صفويةٍ  صليبيةٍ  فيو غبملةٍ  وفيتعرض العربِ  نا يف جزيرةِ إخوانُ الذي كاف  ويف الوقتِ 

عن  باالنشقاؽِ  العربِ  يف جزيرةِ  اعبهادِ  قاعدةِ  أف يطالبوا جنودَ  ىؤالء اإلخوةِ  ىمِ  ، كاف كلُ خبيثةٍ 
يف  أف يصرحَ  البغداديِ  أيب بكرٍ ب اؼبسلمني. بل بلغ األمرُ  دوف مشورةِ  من نصبوه خليفةً  م، ومبايعةِ إمارتِ 
 و بأف اغبوثيني ل جيدوا من يتصدى ؽبم.كلمتِ 

 بكلمةٍ  البغداديِ  بكرٍ  وأب ىا، ل يؤيدْ رائيليةِ اإلس بالقنابلِ  ربًتؽُ  الذي كانت غزةُ  ويف الوقتِ 
 م.دوف مشورتِ  و خليفةً اجملاىدين، بعد أف نصب نفسَ  و كلُ و أف يبايعَ مهِ  كاف كلُ بل  ، واحدةٍ 

 الطيافِ  عمشًتًكا م اػبائنِ  الباكستاينِ  اعبيشِ  حبملةِ  فيو وزيرستافُ  الذي كانت ربًتؽُ  ويف الوقتِ 
دوف  و خليفةً نفسَ  البغداديِ  أيب بكرٍ  علن عنها رظبًيا قبل إعبلفِ اليت أُ  اغبملةُ ، تلك األمريكيِ  اعباسوسيِ 

 بكلمةٍ  وزيرستافَ  أف يذكر ونفسَ  البغداديُ  ل يكلفِ  يف ىذا الوقتِ عشرين يوًما،  اؼبسلمني بقرابةِ  مشورةِ 
من  الذي نصبوه دوف مشورةٍ  ليبايعوا اػبليفةَ  ،عنها اعبهادِ  قاعدةِ  جنودُ  أف ينشقَ  ومهِ  ، وكاف كلُ واحدةٍ 

 اؼبسلمني.
 يف التاريخِ  اؼبعارؾِ  خيوضوف أعظمَ  األبيةِ  الصامدةِ  نا يف أفغانستافَ الذي كاف إخوانُ  ويف الوقتِ 

 و، أميِ الذي تنكر لبيعتِ  البغداديِ  نا وأميِ ىم وأميِ أميِ  فيو، ربت قيادةِ  ؾبيدةً  ، ويكتبوف صفحةً اإلسبلميِ 
وىم يتعرضوف  واحدةٍ  بكلمةٍ  البغداديُ  ىمل يذكرْ  . يف ىذا الوقتِ ؾباىدٍ  عمرَ  اؼبؤمنني اؼببل ؿبمدٍ 

من أسراىم.  اآلالؼِ  بعشراتِ  وأفغانستافَ  باكستافَ  وسبتلئ سجوفُ  ،الناتو وغبمبلتِ  األمريكيِ  للقصفِ 
 نا الصابرِ اؼبؤمنني أميِ  هم ألميِ بيعتَ  اإلسبلميةِ  اإلمارةِ  جنودُ  و أف ينكثَ وإخوانِ  البغداديِ  ىمِ  وكاف كلُ 

 على يديو، ىذا األميُ  يف أفغانستافَ  اإلسبلـِ  نصرُ  بأف يتحققَ  ، والذي أكرمو اُ على اِ  اؼبتوكلِ  اجملاىدِ 
 الصابرُ  ىذا األميُ و، هم باظبِ فوف يف أشرطتِ يهتِ  اإلسبلميةِ  العراؽِ  دولةِ  ، الذي كاف جنودُ الزاىدُ  الصابرُ 
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، اؽبنديةِ  القارةِ  آسيا وشبوِ  ووسطِ  وباكستافَ  ه يف أفغانستافَ جنودَ ومن معو  البغداديُ  يطالبُ  اؼبصابرُ 
 ؛ دولةُ ها يف العراؽِ ها دبا فيها فرعُ فروعِ  بسائرِ  اعبهادِ  قاعدةِ  لو ومنها صباعةُ  اؼببايعةِ  اعبماعاتِ  سائرِ و 

، ، ويشقوا الصفَ ومن معو البغداديِ  ميِ ىم وأأميِ  بيعةَ ىؤالء أف ينكثوا  ، يطالبوف كلَ اإلسبلميةُ  العراؽِ 
أظباءىم، وال حىت كناىم  ال نعرؼُ  ا إال ؾباىيلَ ل يشاوروا قبل إعبلهنِ  ويسايروىم فيما زعموه من خبلفةٍ 

 اليت يتخفوف با.
 ، بأيِ اؼببل ؿبمد عمر ؾباىد حفظو اُ  اؼبؤمنني و ألميِ من نكث بيعتَ  أف أسأؿَ  وأنا ىنا أودُ 

 نكثُ  لَ حىت ربِ  اإلسبلميةُ  اليت ارتكبتها اإلمارةُ  الشرعيةُ  وما ىي اؼبخالفةُ  ؟نكثت تلك البيعةَ  شرعيٍ  مربرٍ 
 ؟هابيعتِ 

 اإلمارةِ  ، ألننا بايعنا أميَ فأبرزوه تربُر نكَث البيعةِ  شرعيةٍ  على ـبالفةٍ  إف كاف لديكم دليلٌ 
 اإلسبلميةِ  عليو وسلم، فإف بدرت منو أو من اإلمارةِ  و صلى اُ رسولِ  وسنةِ  اِ  على كتابِ  اإلسبلميةِ 

هم لدنيا وال ، فإننا ل نبايعْ نصحناىم، فإف ل يستجيبوا تركناىمتربُر نكَث بيعِتهم  واضحةٌ  شرعيةٌ  ـبالفةٌ 
 .سياسيٍ  مغنمٍ 

 .والسنةِ  كتابِ لل صرحيةٌ  فهذه ـبالفةٌ  شرعيٍ  وال مربرٍ  دليلٍ  هم بغيِ بيعتَ  ننكثَ أف أما 
من قضايا اؼبسلمني،  واضحٍ  ها غيُ موقفُ  اإلسبلميةَ  : إف اإلمارةَ فيقوؿُ  عن مربرٍ  هم يبحثُ وبعضُ 

 الناطقُ  اغبيُ  الدليلُ  -اِ  بفضلِ - اعبهادِ  قاعدةِ  ، فنحن يف صباعةِ واغبقائقَ  التاريخَ  ينكرُ  ىذا القوؿِ  وقائلُ 
 ىا من طواغيتِ معها وعمبلءَ  اؼبتحالفَ  يبَ الصل قد عادت أمريكا والغربَ  اإلسبلميةَ  على أف اإلمارةَ 

عمر  اؼبؤمنني اؼببل ؿبمدُ  ا اؼبهاجرين واجملاىدين، وضحى أميُ دفاًعا عن إخواهنِ  العداءِ  أشدَ  والعجمِ  العربِ 
م اؼبهاجرين م حفاظًا على إخواهنِ م وإمارتِ بسلطاهنِ  مسؤول اإلمارةِ  وسائرُ  -حفظو اُ -ؾباىد 

 ها غيُ موقفُ  اإلسبلميةَ  ، لذا فإف من يدعي أف اإلمارةَ خاصةً  اعبهادِ  قاعدةِ  ويف صباعةِ  واجملاىدين عامةً 
 ، وصدؽ من قاؿ:والتاريخَ  اغبقائقَ  من قضايا اؼبسلمني ينكرُ  واضحٍ 

 إىل دليلٍ  إذا احتاج النهارُ    شيءٌ  يف األذىافِ  وليس يصحُ 
ويف  و يف فلسطنيَ خوانِ إله و وتأييدَ تعاطفَ  يظهرُ  من كلمةٍ  عمر يف أكثرَ  اؼبؤمنني اؼببل ؿبمدُ  وأميُ 

 .اإلسبلميِ  العالِ  سائرِ 
 ووزيرستافَ  وباكستافَ  وال يف أفغانستافَ  اؼبسلمني يف غزةَ  ل يذكرِ  فإف البغداديَ  ويف اؼبقابلِ 

 .مشكورةٌ و  واضحةٌ و  رةٌ مستم والعمليةُ  القوليةُ  النبيلةُ  ها الكرديةُ مواقفُ  اإلسبلميةُ  ، بينما اإلمارةُ واحدةٍ  بكلمةٍ 
ه و حفاظًا على عهدِ بسلطانِ  -حفظو اُ -عمر ؾباىد  اؼبؤمنني اؼببل ؿبمدُ  لقد ضحى أميُ 

 .، وىذا ىو الفارؽُ ه طلًبا للسلطافِ بعهدِ  ه، بينما ضحى البغداديُ ووعدِ 
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 و وفقهم اُ عمر وإخوانِ  اؼبؤمنني اؼببل ؿبمدٍ  موقًفا نبيبًل ألميِ  ألحكيَ  أف أتوقفَ  وأنا ىنا أودُ 
 اؼبسلمني. ولنصرةِ  للخيِ 

 ألفغانستافَ  الصليبِ  الغزوِ  يف بدايةِ  اغبربِ  أسلوبِ  تغييَ  اإلسبلميةُ  اإلمارةُ  وذلك أنو ؼبا قررتِ 
 واألرياؼِ  ا يف اعبباؿِ قواتِ  توزيعَ  ، وقررت أف تعيدَ العصاباتِ  إىل حربِ  التقليديةِ  اؼبواجهةِ  من حربِ 
 يف ىزديةِ  األسبابِ  أىمِ  سبحانو أحدَ  اِ  و، وكاف بعد توفيقِ الذي أثبت قباحَ  ، وىو األسلوبُ واألطراؼِ 

 .الصليبيني يف أفغانستافَ 
أف  ، ول تقبلْ لئلمارةِ  الفعليةِ  العاصمةِ  من قندىارَ  ذلك، قررت أف تنحازَ  اإلمارةُ  ؼبا قررتِ  :أقوؿُ 

الذي كاف ينتمي  ،م، ولكن اختارت ؾباىًدا سابًقا وىو اؼببل نقيبهللصليبيني وعمبلئِ  قندىارَ  تسلمَ 
 بعد ذلك. ، الذي رفضو األمريكافُ ، ووافق كرزاي على ىذا االتفاؽِ و اؼبدينةَ لتسلمَ  اإلسبلميةِ  للجمعيةِ 

-اؼبؤمنني  ، كاف أميُ كاؼبطرِ   على قندىارَ  ينهاؿُ  القصفُ  حيثُ  الشديدةِ  ويف ىذه الظروؼِ 
من  العربِ  أسرِ  على خروجِ  ، حىت اطمأفَ أياـٍ  ثبلثةِ  ؼبدةِ  يوًما بعد يوـٍ  اؼبدينةِ  تسليمَ  يؤجلُ  -حفظو اُ 

، ةِ اإلسبلمي اإلمارةِ  مسؤول وجنودِ  و وحياةِ على حياتِ  شديدٍ  من خطرٍ  ، مع ما يف ىذا التأجيلِ قندىارَ 
 على إخبلءِ  -حفظو ا-اؼبؤمنني  ، وؼبا اطمأف أميُ ىذا التأجيلِ  بسببِ  و قد ينهارُ كلَ   ألف االتفاؽَ 

 .ه دبا فيهم اؼبهاجروف قندىارَ ، غادر ىو وجنودُ ىم من قندىارَ واؼبهاجرين ألسرِ  العربِ 
حىت  و على اغبقِ أف يثبتَ  اَ  ، الذي أسأؿُ النبيلِ  ىذا البطلِ  ؼبآثرِ  العديدةِ  من األمثلةِ  ىذا مثاؿٌ 

 عنو. وىو راضٍ  يلقى اَ 
 .العهودِ  ونكثِ  بو يف التمردِ  باالقتداءِ  الناسَ  اؼبؤمنني، ليطالبَ  أميِ  على بيعةِ  مردٌ مت مث يأيت اليوـَ 
وبورما  واؽبندِ  يف كشميَ  اؼبتكررِ  يتعرضوف للتنكيلِ  اؽبنديةِ  القارةِ  نا يف شبوِ وكاف إخوانُ 

 هم.صباعتِ  صفوؼِ  هم وشقِ بيعتِ  و أف يطالبوىم بنكثِ وإخوانِ  البغداديِ  ىمِ  ، وكاف كلُ وبنجبلديشَ 
، خيوضوف أقسى اإلسبلميةِ  قوقازِ ال نا يف إمارةِ هم إخوانُ وعلى رأسِ  اؼبسلمِ  زِ نا يف القوقاوكاف إخوانُ 

أيب  ىمِ  اف كلُ كو ، ونصفٍ  قروفٍ  يتصدوف لو من أربعةِ  الذي ،الروسيِ  والظلمِ  ، ويتعرضوف للقهرِ اؼبعارؾِ 
 اؼبسلمني. ؼبا ادعاه دوف مشورةِ  ها، واؼببادرةِ بيعتِ  م، ونكثِ إمارتِ  صفِ  ىم لشقِ أف يدعوُ  البغداديِ  بكرٍ 

ؾباىد  عمرَ  اؼبؤمنني اؼببل ؿبمدٍ  ألميِ  النبيلِ  للموقفِ  أف أشيَ  أودُ  السيءِ  ىذا اؼبوقفِ  ويف مقابلِ 
، واستقبل اشكييا اإلسبلميةِ  الذي اعًتؼ جبمهوريةِ  يف العالِ  الوحيدَ  الدولةِ  ، الذي كاف رئيسَ حفظو اُ 

 و إف كلَ ، وقاؿ لو وإلخوانِ رضبو اُ  زليم خاف يندريب -كما كبسبو- الشهيدَ  السابقَ  ا الرئيسَ مندوبَ 
 كم.ربت تصرفِ  أفغانستافَ  إمكاناتِ 
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و يطالبوف وؾبموعتُ  ، والبغداديُ ما يستطيعُ  و ؾباىدي الشيشاف بكلِ إخوانَ  اؼبؤمنني يؤيدُ  أميُ 
 .والعهودِ  البيعاتِ  بم يف نكثِ  ها، واالقتداءِ بيعتِ  بنكثِ  اإلسبلميةِ  القوقازِ  إمارةِ  جنودَ 

 من ىذا؟ ىذا؟ وؼبصلحةِ  للصفِ  أي شقٍ  سبحاف اِ 
ألف فيو إضعاٌؼ لتلك  هم،ضاىم واتفاقِ الذي اختاره اؼبسلموف بر  الشرعيِ  للخليفةِ  ىذا ال جيوزُ 

 و؟، وفوجئ اجملاىدوف بتنصيبِ فكيف يدعو لو من بايعو من ال نعرؼُ  اعببهاِت وىي يف اشتباٍؾ مع العدِو،
 ىؤالء اإلخوةِ  ىم، ولكن خليفةَ ثغورَ  اؼبسلمني، وحيميَ  بيضةِ  أف حيفظَ  اػبليفةِ  أليس من مسؤوليةِ 

 ، والبعقودٍ  اعبهادِ  سبقوه على طريقِ  نو اجملاىدين الذيإخوانَ  واحدةٍ  ولو بكلمةٍ  و أف يواسيَ نفسَ  ل يكلفْ 
 و.وفضلِ  اِ  بنعمةِ  زالوا صامدين حىت اليوـِ 

 وال جزيرةِ  وال الصوماؿِ  اإلسبلـِ  مغربِ ؾباىدي  واحدةٍ  بكلمةٍ ىذا اػبليفُة  يؤيدْ أو  ل يذكرْ 
و مهِ  ، وكاف كلُ وال إندونيسيا وال الفلبنيِ  وال الشيشافِ  اؽبنديةِ  القارةِ  وال شبوِ  وال غزةَ  وال أفغانستافَ  العربِ 
 .ولبيعتِ  و الدعوةُ وإخوانِ 

 بإلغاءِ  -خليفةٌ  أنو يزعمُ وىو - البغداديُ  يصرحُ من ؼبصلحة  سؤااًل ىاًما: ىنا وأنا أسأؿُ 
و صرح ناطُقو الرظبُي بلِ ، ومن قَ األفرادِ  أو بعضُ  و فيها ؾبموعةٌ تاليت بايع يف اؼبناطقِ  اإلسبلميةِ  اعبماعاتِ 

 .البغدادِي اجملهولني لو ؾبلِس شورى انتهت شرعيُتها دببايعةِ بأف كَل اعبماعاِت واإلماراِت اإلسبلميِة قد 
 كبيةٍ   ؾباىدةٍ  صباعاتٍ إماراٍت و  بإلغاءِ  -خليفةٌ  أنو زعمُ وىو ي- البغداديُ  يطالبُ من  ؼبصلحةِ 

 ، شاركت يف اعبهادِ عقوًدا من التضحياتِ  ، وأمضت يف اعبهادِ للمبلينيِ  ها من اآلالؼِ أتباعِ  عددُ  يًتاوحُ 
 ، أي قبل أف يشارؾَ على الساداتِ  اعبهاديةِ  أو يف االنتفاضةِ  ضباةَ  ها شارؾ يف أحداثِ ، وبعضُ األفغاينِ 

، واليِ  العاؼبيِ  الكفرِ  يف وجوِ  صامدةً  -اِ  بفضلِ - ، وما زالت حىت اليوـِ بعقودٍ  يف اعبهادِ  البغداديُ 
 الطويلةَ  والسننيَ  وعمبلؤه اليوف اؼبلياراتِ  العاؼبيُ  ، وأنفق الكفرُ من الشهداءِ  اآلالؼِ  وقدمت عشراتِ 

 .بفضِل اِ  ول ينجحْ  ،اعليه القضاءِ  يف ؿباولةِ 
يف  اإلسبلميةِ  اإلمارةِ  بإلغاءِ  أف يطالبَ على  البغداديُ  يتجرأُ  بأي كتاٍب أـ بأي شريعةٍ 

 وإيرافَ  الشرقيةِ  آسيا وتركستافَ  ووسطِ  واؽبندِ  باكستافَ و  يف أفغانستافَ  وقد بايعها اؼببلينيُ  ،أفغانستافَ 
ـُ اجملدُد الشيُخ أسامُة بُن الدٍف رضبو اُ،  ؽبا، مبايعةٌ  القاعدةِ  أفرعِ  ، بل كلُ ىاوغيِ  وعلى رأِسهم اإلما

 ها.ونكثَ  عةِ يكاف مبايًعا ؽبا، مث سبرد على ىذه الب  نفُسو البغداديُ  بل الذي بايعها، ودعا اؼبسلمني لبيعِتها،
ألف ؾبلَس شوراه اجملهولني قد اختاروه  البغدادُي على إلغاِء إمارِة القوقاِز اإلسبلميةِ  يتجرأُ  كيف

اؼبرحلَة األخيَة فقط من جهاِدىم من أربعٍة  ؾباىدو الشيشاف وقد بدأ كيف يتجرُأ على ذلك؟  خليفةً 
 وِس.وعشرين سنٍة، ومن قبِلهم تاريٌخ من أربعِة قروٍف ونصٍف من اعبهاِد ضد الر 
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 و ثبلثةٌ يف أف ينصبَ  اغبقَ نفَسو  واضحةً  ه معصيةً وعصى أميَ  من سبرد ونكث البيعةَ  كيف يعطي
 هم.لوا أنفسَ أف حيُ  بعقودٍ  من سبقوه يف اعبهادِ  ، مث يطالبُ خليفةً  من اجملاىيلِ  أو أربعةٌ 

 ؟أـ ظلمٌ  عدؿٌ ىذا ا؟ وىل ؽب تفريقٌ  أـ للكلمةِ  ؟ وىل ىذا توحيدٌ أـ إفسادٌ  ىل ىذا إصبلحٌ 
 ، وكبل اؼبقدمتنيوالطاعةِ  السمعِ  ولو عليهم حقُ  ،لو ذلك ألنو خليفةٌ  أنو حيقُ  يزعمُ البغدادُي و 

بل ىو آخُر من حيُق لو أف حيتَج ، والطاعةُ  السمعُ عليهم لو  ، وال ىو حيقُ خاطئتاف، فبل ىو خليفةٌ 
ٌَ أََتأُّىزُ ﴿، والطاعةِ  على السمعِ  ألنو متمردٌ بالسمِع والطاعِة،  اَص ِباّمِبِزِ َوَتََطّى ََّ ٌَ ام و

 ًّ  ﴾.أٍَُفَطُك
أو  اغبمصيَ  فبلفٍ  و أبانفسَ  سميَ أف يُ  آخرَ  شخصٍ  أليِ  حيقُ  اؼبتهافتةِ  ججِ ىذه اغبُ  مث بنفسِ 

 ، ألف أىلَ البغداديِ  أيب بكرٍ  قد اجتمعوا، وقرروا خلعَ  من اجملاىيلِ  والعقدِ  لِ اغبَ  أف أىلَ يزعُم ، و اؼبوصليَ 
 ؟ؾك وعقدِ حلِ  ل من أىلُ ئِ لوىا. وإذا سُ ؽبم أيًضا أف حيُ  جيوزُ  اػببلفةِ  ؽبم عقدُ  كما جيوزُ   والعقدِ  اغبلِ 

 .ىو اغبكمُ  السيفُ  ويصبحُ  ؟البغداديِ  أيب بكرٍ  وعقدِ  حلِ  ومن أىلُ  :فيجيبُ 
 الرضبنِ  هرب عبدُ ف، بالسيفِ  ا أخذ العباسيوف اغبكمَ ؼبكما خرج األمويوف على العباسيني، 

 .خليفتاف اؼبسلمةِ  ، وأصبح لؤلمةِ بالسيفِ  و خليفةً ، ونصب نفسَ لؤلندلسِ  الداخلُ 
 تفجيًا وتفخيًخا ونسًفا. من ىو أشدُ  اغبكمِ ب األحقُ  ويصيُ 

 ؾباىدٍ  كلَ   ، تستهدؼُ شرسةٍ  صليبيةٍ  يتعرضاف غبملةٍ  والعراؽُ  ؛ اآلف الشاـُ سؤااًل آخرَ  مث أسأؿُ 
 اإلسبلـِ  حىت مال. فهل من مصلحةِ  من الشيشافِ  صليبيةٍ  غبملةٍ  تتعرضُ  اؼبسلمةُ  ا، بل األمةُ مفيه

 ؟متهافتةٍ  وحبججٍ  بينهم، أـ لبًتُع خبلفاٍت جديدةٍ  اػببلفاتِ  اجملاىدين ونؤجلَ  واؼبسلمني أف قبمعَ 
 والشاـِ  يف العراؽِ  األخرى اعبماعاتِ  البغداديُ  واؼبسلمني أف يطالبَ  اإلسبلـِ  ىل من مصلحةِ 

 الصليبُ  بينما القصفُ  ،وخارجني على اعبماعةِ  وبغاةً  ىم عصاةً ويعتربُ  ،متهافتةٍ  حبججٍ لوا أنفَسهم أف حيُ 
 هم؟أعدائِ  اؼبسلمني يف مواجهةِ  على وحدةِ  ريصُ اغب ىل ىذا تصرؼُ  هم صبيًعا؟فوؽ رؤوسِ  يتساقطُ 

 .للسكوتِ  ومن معو ل يًتكوا لنا ؾباالً  البغداديَ  ولكن، ىذا اؼبوضوعَ  أف أتناوؿَ  وأنا آسفٌ 
 َوقُلُت لِعاِرٍض َوَأصحاِب عاِرٍض       َوَرىِط َبين الَسوداِء َوالَقوـُ ُشهَّدي

َُسرَّدِ 
 َعبلنَِيًة ظُّنوا بِأَلَفي ُمَدجٍَّج       َسراتُػُهُم يف الفارِسيِّ اؼب

 َبنَي الِستاِر فَػَثهَمدِ  َوقُلُت ؽَبُم ِإفَّ اأَلحاليَف َأصَبَحت       ُمطَنَِّبةً 
 َفما فَِتئوا َحىّت رََأوىا ُمغيًَة       َكرِجِل الِدىب يف ُكلِّ َربٍع َوَفدَفدِ 

ا       َجراٌد يُباري ِوجَهَة الريِح ُمغَتدي  َوَلّما رَأَيُت اػبَيَل قُببلً َكَأهنَّ
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 الُنصَح ِإاّل ُضحى الَغدِ أََمرتُػُهُم أَمري دبُنَعرَِج الِلوى       فَػَلم َيسَتبينوا 
 
ىذه  اآلف وكبن نواجوُ  ىذا اػببلؼِ  : ىل إثارةُ اػبطورةِ  بل ويف غايةِ  وخطيٌ  ىاـٌ  سؤاؿٌ ىناؾ مث 

هم ، ونكثُ اعبهادِ  قاعدةِ  صباعةِ  ومن معو على إمارةِ  البغداديِ  ىل سبردُ  ؟أـ يسوءىم األمريكافَ  يسرُ  اغبملةَ 
 اؼببل ؿبمدٍ  ىم، وىل تعديهم على واليةِ أميِ  ألمرِ  م الصريحُ منهم، وىل عصياهنُ  اؼبتواترةِ  ها اؼبؤكدةِ لبيعتِ 
 اجملاىدين لشقِ  من اجملهولني؟ مث دعوةُ  قلةٍ  ببيعةِ  م خبلفةً و، وىل إعبلهنُ الذي كانوا يهتفوف باظبِ  عمرَ 

أـ  األعداءَ  فبا يسرُ  ذلك ، ىل كلُ والفتِ  للخبلؼِ  ذلك من إثارةٍ  ما ديثلُ  بكلِ  البيعاتِ  ونكثِ  الصفوؼِ 
 .ونعم الوكيلُ  حسبنا اُ  ؟يسوءىم

 ، وال نراىا خبلفةً بذه اػببلفةِ  ىنا أمرًا ىاًما وىو؛ أننا ال نعًتؼُ  أف أوضحَ أوُد  إخواين الكراـ
 أبا بكرٍ  ها، وال نرى مبايعتُ اؼبسلمني ببل شورى، وال يلزـُ  استيبلءٍ  ، بل ىي إمارةُ النبوةِ  على منهاجِ 

 .أىبًل للخبلفةِ  البغداديَ 
وأكرُر مرة أخرى أننا ال نعًتُؼ بذه اػببلفِة، وال نراىا خبلفًة على منهاِج النبوِة، بل ىي إمارُة 

 أبا بكٍر البغدادَي أىبًل للخبلفِة.  سلمني مبايعُتها، وال نرىاستيبلٍء ببل شورى، وال يلزـُ اؼب
اليت  العديدةِ  التضحياتِ  ف على اغبق، رغمَ و ف الثابتو الرباني اعبهادِ  الذي أكده علماءُ  وىو األمرُ 
 وفضيلةِ  أيب قتادة الفلسطيينِ  الشيخِ  وفضيلةِ  اؼبقدسيِ  أيب ؿبمدٍ  الشيخِ  كفضيلةِ   اِ  قدموىا يف سبيلِ 

 .حفظهم اُ  اغبليمِ  عبدِ  طارؽٍ  الشيخِ  وفضيلةِ  ىاين السباعيِ  الشيخِ 
 االذباهَ  ومن معو، ال ديثلُ  البغداديُ  ، أف ما قاـ بواؼبسلمةِ  لؤلمةِ  رسالةً  أف أوجوَ  وأنا ىنا أودُ 

ـَ   ببيعةٍ  اؼبسلمني فإننا ال نسعى ألف كبكمَ ، خاصةً  اعبهادِ  قاعدةِ  وعبماعةِ  عامةً  اعبهاديةِ  للحركةِ  العا
 -رضبهم اُ - اعبهادِ  و مشايخُ فليس ىذا ما استشهد من أجلِ ، سريٍة، ونقهرُىم بتفجٍي وتفخيٍخ ونسفٍ 

األمُة فيها  اليت تقوـُ  ،الراشدةِ  اػببلفةِ  هم وأغلى ما ديلكوف إلعادةِ ، فإهنم قد قدموا أرواحَ العقودِ  على مرِ 
باختياِر إماِمها الذي تتوفُر فيو الشروُط الشرعيُة، مث رباسُبو، خبلفٌة تقوـُ على اختياِر أىِل اغبِل والعقِد، 

 قوُلوف: أخذناىا مغالبًة وغصًبا بتفجٍي وتفخيٍخ ونسٍف.والرضا والشورى، ال على ما ي
، ليس خبلفًا بني صباعتني وال ومن معو يف ىذا األمرِ  البغداديِ  نا على. إف اعًتاضَ نا اؼبسلمةَ أمتَ 

 ، وبني من يسعى لفرضِ الراشدةِ  اػببلفةِ  اليت تسعى إلعادةِ  اؼبسلمةِ  بني األمةِ  تنظيمني، ولكنو خبلؼٌ 
 .النبوةِ  على منهاجِ  عليها، ويزعم أنو خبلفةٌ  العضوضِ  اؼبلكِ 

 .م الذين اضطرونا لوى والبغدادَي وإخوانَ ذلك، ولكن  أف أقوؿَ  وأنا آسفٌ 
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، ال يعين أننا النبوةِ  على منهاجِ  نا ؽبا أهنا ليست خبلفةً ورؤيتَ  البغداديِ  نا خببلفةِ اعًتافِ  ولكن عدـَ 
 و.لو وإلخوانِ  إقبازٍ  كلَ   ننكرُ 

 .جسيمةً  كما أف ؽبم أخطاءَ   ،إقبازاٍت عديدةً  أف ؽبم فبل ننكرُ 
 تعاونُت معهم يف قتاؿِ أو يف الشاـِ ل يف العراؽِ  لو كنت، فاعبسيمةِ  رغم ىذه األخطاءِ و 

 .همهم ناىيك عن خبلفتِ دولتِ شرعيِة اعًتايف ب رغم عدـِ ، الصليبيني والعلمانيني والنصييني والصفويني
 .اػببلفةِ  هم إقامةَ مين ومن زعمِ  أكربُ  ألف األمرَ 

اجملاىدين أف يتكاتفوا ويتجمعوا  على صبيعِ  جيبُ  ،شرسةٍ  صليبيةٍ  غبملةٍ  تتعرضُ  أمةٍ  إنو أمرُ 
 ىا.لصدِ 

، وكذلك عن والشاـِ  يف العراؽِ  الصليبيةِ  ذباه اغبملةِ  الواجبِ  اؼبوقفِ عن  يف اغبديثِ  وسأفصلُ 
 .فيما يأيت إف شاء اُ  النبوةِ  بلفةِ ػب اإلساسيةِ  اؼبعالِ 

*** 
 ىو:  لو قبل البدءِ  التطرؽَ أوُد  الذي :الخامس واألمر  

، واألمريكيةِ  الباكستانيةِ  على البحريةِ  بالعمليةِ  اؽبنديةِ  القارةِ  شبوِ يف  اعبهادِ  قاعدةِ  صباعةِ  تنئةُ 
اؼبسلمني يف  دماءِ  عن سفكِ  أهنم يستهدفوف أمريكا ألهنا اؼبسؤولةُ  ؛ابشأهنِ  الصادرِ  اليت أكدوا يف البيافِ و 

اؼبسلمني،  ببلدِ  وسائرِ  واؽبندِ  وباكستافَ  وأفغانستافَ  ومال وبورما وبنجبلديشَ  واليمنِ  سوريا والعراؽِ 
 من القهرِ  ديةِ اؽبن القارةِ  اؼبسلمني يف شبوِ  ها سبًبا يف ربريرِ وأف جيعلَ  ،ىميف جهودِ  أف يبارؾَ  أسأُؿ اَ ف

 .واالستعبادِ  والذؿِ 
*** 

 لو ىو: التطرؽَ أوُد  الذي :س  الساد واألمر  
 و الكرديةِ على رسالتِ  اإلسبلميةِ  قوقازِ ال إمارةِ  أميِ  الداغستاينِ  أيب ؿبمدٍ  الشيخِ  شكري لفضيلةِ 

 اؼبقدسي وأيب قتادةَ  أيب ؿبمدٍ  اؼبشايخِ  الفضيلةِ  ل وألصحابِ و  ،عامةً  األمةِ  لعلماءِ اليت وجهها  ،النبيلةِ 
 .خاصةً  الشنقيطيِ  وأيب اؼبنذرِ  اغبليمِ  عبدِ  وطارؽٍ  وىاين السباعيِ  الفلسطيينِ 

 أف ذكرين مع ىؤالء العلماءِ  و يف، والثانيةُ ظنِ  مرتني، األوىل حبسنِ  وقد أكرمين بذه الرسالةِ 
 .وال متعلمٍ  بعالٍ  فقط، ولستُ  والعلماءِ  للعلمِ  بٌ ؿب، وما أنا إال األجلةِ 

ومن  ، واليت حذرىم فيها من الفتِ يف الشاـِ  خوةِ لئل و الكرديةِ لكلمتِ  من قبلُ  وقد استمعتُ 
 حىت ال زبمدُ  الكري: "واعلموا أف ىذه الفتنةَ  وىا بقولِ اهم، واليت أهناؼبسلمني وأعراضِ  يف دماءِ  اػبوضِ 
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 العليا أو للمحكمةِ  للقيادةِ  وتطيعوا وتسمعوا ،اغبوارِ  طاولةِ  حوؿذبلسوا ، و منكم لآلخرِ  واحدٍ  كلُ   يتنازؿَ 
 ".الشرعيةِ 

 ، اليت أرجو أف أكوفَ كم الغاليةِ على ثقتِ  اعبزاءِ  خيَ  : جزاكم اُ أيب ؿبمدٍ  الشيخِ  لفضيلةِ  فأقوؿُ 
 .العزيزِ  نا اجملاىدين يف الشاـِ إلخوانِ  كم القيمةِ على نصيحتِ  اعبزاءِ  خيَ  أىبًل ؽبا، وجزاكم اُ 

 ، وىو قدوةٌ كريٌ   نبيلٌ  ىو موقفٌ  بني اجملاىدين يف ىذه الفتنةِ  لئلصبلحِ  كم الساعيَ فإف موقفَ 
 .على ىذا التوفيقِ  اِ  لكم، فأكثروا من ضبدِ  اِ  أنو من توفيقِ  حيتذى، وأحسبُ  تقتدى ومثلٌ 

 مدى منزلةِ  اَ  ، ويعلمُ اؼبسلمِ  ؾباىدي القوقازِ  لكم ولسائرِ   يف اِ على مدى حِب  اَ  شهدُ أُ و 
ها يف معظمُ  كاف يف داغستافَ  أشهرٍ  ستةِ  قرابةَ  ولعلكم تعلموف أين قد أمضيتُ يف قلب،  اؼبسلمِ  القوقازِ 
، وكاف اإلسبلـِ  لسلطافِ  اؼبسلمِ  القوقازِ  وسائرَ  اليت أرجو أف يعيدىا اُ سيزو أدين يف ؿبج قلعة،  سجنِ 
 .علي وأنا يف طريقي للشيشافِ  القبضِ  بسببِ ذلك 

 أف جيزيهم عين خيَ  أسأُؿ اَ ، الذين اإلخوةِ  من أفاضلِ  على عددٍ  تعرفتُ  ويف تلك اؼبدةِ 
 هم سبلمي ودعائي.غَ لُ بػْ ، وأرجو أف يػَ اعبزاءِ 

 الفرجُ  -)داغستافُ  يف فصلِ  اؼبسلمِ  إلخواين يف القوقازِ  ىذا اغببِ  مشاعرِ  عن بعضِ  وقد عربتُ 
 عليو وسلم(. صلى اُ  النبِ  ربت رايةِ  لكتايب )فرسافٌ  الثانيةِ  ( من الطبعةِ السببِ  بعد انقطاعِ 

 إىل أفغانستافَ  بعد خروجي من السجنِ  ، فقد انتقلتُ رحليت للشيشافِ  أال أكملَ  وشاء اُ 
 و ؼبددٍ دبصاحبتِ  ، وأكرمين اُ رضبو اُ  الدفٍ  بنُ  أسامةُ  الشيخُ  اجملددُ  نا اإلماـُ ، حيث أحسن استقبالَ العزيزةِ 

 .متعددةٍ 
 وأف فرحَ  نا واحدةٌ على أف أمتَ  اظبي فيها ىي دليلٌ  اليت تكرمتم بذكرِ  كم الكرديةُ ورسالتُ 

َ
ها ها وأؼب

نا، كيف ال وقد تكفل نا وتفريقِ لتقسيمِ  اإلسبلـِ  أعداءِ  ؿباوالتِ  كلِ   رغمَ  باقيةٌ  اإلسبلـِ  ، وأف أخوةَ واحدٌ 
: عليو وسلم، حيث قاؿ عز من قائلٍ  صلى اُ  و الكريِ ، وامت با على نبيِ سبحانو بذه األخوةِ اؼبوىل 

﴿ ِِ ّصِر ََ ِذَي أًَََّدَك ِب ٌَّ َحّطبََك امِنُه ُهَى امَّ ًُِزًُدواّ أٌَ ًَّخَدُعىَك َفئِ َوإٌِ 

{ َُ ًّ َمّى أٍََفّقَت َىا 26َوِباّمُيّؤِىٌَِ َُ ُقُنىِبِه َف بٌَّ
ا { َوأَمَّ ِفٍ الأَرِّض َجِيٌعاً ىَّ

  ً ُه َعِشًش  َحِكٌ ٍَّ ًّ إِ ُه ََ َف بٌَّ
َُّ امِنَه أَمَّ ًّ َوَمـِك َُ ُقُنىِبِه َفّت بٌَّ  .﴾أَمَّ

 كم الصالِ ونا من دعائِ كم، وال تنسَ كم وإرشادِ فأرجو منكم أال تبخلوا علي وعلى إخواين بنصحِ 
 .اِ  بتوفيقِ 

 ، ولعل اَ بإذِف اِ  اإلسبلـِ  يف تاريخِ  مشرقةٍ  ، ومرحلةٍ عظيمٍ  فتحٍ  كم بأننا على أبوابِ وأبشُر 
 .بعزيزٍ  ، وما ذلك على اِ كمكم وحكمتِ من علمِ  وألتقي بكم ألستفيدَ  ييسرُ 
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*** 
 ىو: يف ىذه السلسلةِ  إليو قبل البدءِ  التطرؽَ أوُد  الذي السابع واألمرُ 
نا األسرى عليهم، أولئك الصابروف اتسبوف إخوانِ  إخواين اؼبسلمني واجملاىدين حبقِ  تذكيُ 
 هم. هم وأمتِ لدينِ  منهم ونصرةً  تضحيةً  ، يعانوف اؼبذلةَ القيودِ  وربت ثقلِ  العزلةِ  خلف قضبافِ 

 الشيخِ  أرملةَ  نا حسناءَ أختَ  ، وخاصةً مكافٍ  يف كلِ  نا األسياتُ ىؤالء الصابرين؛ أخواتُ  وعلى رأسِ 
 نا عافيةَ أختَ ، و يف العراؽِ  األمريكيةِ  الصفويةِ  اغبكومةِ  ا يف سجوفِ وأخواتِ  -رضبو اُ - اؼبهاجرِ  أيب ضبزةَ 

 يف كلِ  نا األسياتِ أخواتِ  ، وسائرِ العربِ  ا يف جزيرةِ القصي وأخواتِ  نا ىيلةَ صديقي يف أمريكا، وأختَ 
 .مكافٍ 

م هم أخواتِ مطالبِ  هم، أف جيعلوا يف مقدمةِ ييفاوضوف عل من إخواين الذين لديهم رىائنُ  فأطلبُ 
، ولو ماسةٌ  أو حاجةٌ  ملجئةٌ  هم لذلك ضرورةٌ ، وأال يتنازلوا عن ذلك ما أمكنهم، إال أف تلجئَ األسياتِ 

 .أسيٍ  نا ألفَ من أخواتِ  أختٍ  كلِ   فكاؾِ  ، ولو أسروا يف مقابلِ عاـٍ  عندىم ألفَ  أمضى الرىينةُ 
وارف  عن األمريكيِ  فراجِ لئل-هم البِ ، الذين كاف من مطنا يف خراسافَ نَ وأنا ىنا أحيي إخوا

رضبو  اؼبهاجرِ  أيب ضبزةَ  الشيخِ  أرملةُ  صديقي وحسناءُ  عن أسرانا ومنهم أختانا عافيةُ  اإلفراجُ  -وينشتاين
 . اُ 

والدعاء إخواننا يف جبهة النصرة نصر  والشكرِ  والثناءِ  والتقديرِ  واالحًتاـِ  وكذلك أحيي باإلكبارِ 
، اليت النبوةِ  على منهاجِ  اػببلفةَ  مكافٍ  يف كلِ  اإلسبلـِ  م أسودِ إخواهنِ  ىم وجهادِ وأعاد جبهادِ و، بم دينَ  اُ 

على الشورى  ، وتقوـُ واؼبأمورِ  واألميِ  والضعيفِ  اليت تسري على القويِ  للشريعةِ  على التحاكمِ  تقوـُ 
 بعيًدا عن تفريطِ  الصافيةِ  عقيدةِ بال والتمسكِ  والصدؽِ  بالعهودِ  اؼبسلمني والوفاءِ  حرماتِ  والرضا وحفظِ 

 اؼبلكِ  وهنمِ  السلطةِ  مطامعِ  لطريقِ  لتطهيِ ل للتفجيِ  التكفيِ  تسخيِ بعيًدا عن و الغالني،  اؼبتنازلني وإفراطِ 
 ،ناخواتِ أمن  وطبسني أسيةً واثنتني  معلوال مئةً  الذين بادلوا براىباتِ  ،النصرةِ  أسودَ  ، فحيا اُ والتسلطِ 
ف الذين يطالبوف اآل ،النصرةِ  جبهةِ  أسودَ  ، وحيا اُ بشارِ  اجملرـِ  كن يف سجوفِ   ،أطفاؿٍ  وأربعةُ  منهن أـٌ 

، اعبزاءِ  واؼبسلمني خيَ  عن اإلسبلـِ  ، فجزاىم اُ اللبنانيةِ  لدى اغبكومةِ  األسياتِ نا واتِ باإلفراج عن أخ
 أسأُؿ اَ ربتذى ومثبًل يقتفى،  طيبةً  ضربوا قدوةً م. فقد عن أسرى اؼبسلمني وأسياتِ  لئلفراجِ  ووفقهم اُ 

 .هم الذي ارتضى ؽبمؽبم دينَ  منهم، وديكنَ  ، ويتقبلَ والعملِ  يف القوؿِ  هم اإلخبلصَ أف يرزقَ 
نا األسرى لدى أمريكا، وعلى بإخوانِ  مكافٍ  نا اجملاىدين واؼبسلمني يف كلِ إخوانَ  كما أذكرُ 

وعجل  ،حفظو اُ  الرضبنِ  عبدُ  عمرُ  نا الشيخُ أستاذُ  اؼبصفدُ  والليثُ  اؼبقيدُ  نا األسدُ نا وقدوتُ هم شيخُ رأسِ 
ـَ  اؽبصورُ  و، ذلك األسدُ كربِ   بتفريجِ  ول  فلم يتزعزعْ  -وبإعدامِ  تطالبُ  والنيابةُ -القاضي  الذي وقف أما
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: الطواغيتِ  قبلها عروشَ  زُ ىزًا، ويهُ  القاعةَ  زُ الذي كاف يهُ  و اعبهوريِ ، وصاح فيو بصوتِ ، ول يًتاجعْ يتنازؿْ 
لذي  ، وباف الصبحُ ، وظهر اغبقُ اغبجةُ  قيمتِ العليا: لقد أُ  الدولةِ  أمنِ  ؿبكمةِ  رئيسُ  "أيها اؼبستشارُ 

 الظالُ  فأنت الكافرُ  ، فإنك إف ل تفعلْ اِ  أحكاـَ  ، وأف تطبقَ اِ  بشريعةِ  عينني، فعليك أف ربكمَ 
 ".الفاسقُ 

على  التارخييةِ  االستشهاديةِ  الغزواتِ  مديرِ  -أسره فك اُ –شيخ ؿبمد  ىم بأخينا خالدٍ وأذكرُ 
 وبنسلفانيا. البنتاجوف وبرجي التجارةِ 

يف  الطواغيتِ  أسرانا لدى أنظمةِ  ، وسائرِ نا األسرى لدى الصفويني الرافضةِ ىم بإخوانِ وأذكرُ 
 .مكافٍ  ويف كلِ  والصوماؿِ  والعراؽِ  والشاـِ  اإلسبلـِ  وروسيا ومغربِ  العربِ  وجزيرةِ  أفغانستافَ 

وال  ، فاستعينوا باِ نا األسرى إال بالقوةِ نا وإخوانِ أخواتِ  لتحريرِ  ال سبيلَ  واإلسبلـِ  اعبهادِ  فيا إخوةَ 
 تعجزوا.

*** 
 .إف شاء اُ  القادمةِ  ، وألقاكم يف اغبلقةِ وأكتفي بذا القدرِ 

 و وسلم.و وصحبِ وآلِ  نا ؿبمدٍ علي سيدِ  العاؼبني، وصلى اُ  ربِ  ِ  وآخر دعوانا أف اغبمدُ 
 و.وبركاتِ  اِ  عليكم ورضبةُ  والسبلـُ 

 


